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8.3.2018 A8-0048/101 

Amendement  101 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  66 bis. herhaalt dat subsidies de basis 

moeten blijven vormen van de 

financiering in het kader van het 

cohesiebeleid en wijst erop dat 

financieringsinstrumenten een 

aanvullende rol kunnen spelen; merkt 

echter op dat de doeltreffendheid ervan 

afhankelijk is van een groot aantal 

factoren (aard van het project, van het 

gebied of van het risico) en dat ze 

voorzichtig moeten worden gebruikt, op 

basis van een passende ex-

antebeoordeling; merkt voorts op dat 

subsidies alleen mogen worden aangevuld 

indien deze financieringsinstrumenten 

een meerwaarde blijken te hebben en dat 

alle regio's, ongeacht hun 

ontwikkelingsniveau, vrij moeten kunnen 

bepalen welke financieringsmethode de 

meest gepaste is; is tegen bindende 

streefcijfers voor het gebruik van 

financieringsinstrumenten; 

Or. en 



 

AM\1148056NL.docx  PE616.074v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.3.2018 A8-0048/102 

Amendement  102 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het 

MFK voor de periode na 2020 

2017/2052(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 66 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  66 ter. benadrukt dat het cohesiebeleid en 

het Europees Fonds voor strategische 

investeringen (EFSI) op zeer 

verschillende concepten en doelstellingen 

gebaseerd zijn, die elkaar in bepaalde 

gevallen kunnen aanvullen, maar elkaar 

niet kunnen vervangen, ongeacht het 

ontwikkelingsniveau van de regio's; 

vraagt dat er een duidelijke afbakening 

tussen het EFSI en het cohesiebeleid blijft 

bestaan en dat er tegelijk mogelijkheden 

worden geboden om ze waar passend te 

combineren en gemakkelijker te 

gebruiken, zonder ze te vermengen; 

Or. en 

 

 


